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План на расходи за 785 сметки за 2019 година 
 

I. Проект од програма Еразмус+, Клучна акција 101 – Учење преку 
индивидуални мобилности 
 
Приходно конто: 742115 
Подпрограма: Н1 
 
1. 4202 – патување во странство 
420220 – патување во странство: патни расходи – 2.985 евра или 185.070,00 денари 

 
2. 423 – материјали и ситен инвентар 
423110 – канцелариски материјал – 150 евра или 9.300,00 денари 

 
3. 425 – договорни услуги 
425990 – други договорни услуги – 3.000 евра или 186.000,00 денари 

 
4. 426 – други  оперативни расходи 
426310 – семинари и обуки – 13.020 евра или 807.240,00 денари 
 

                                                            Вкупно: 19.155 евра или 1.187.610,00 денари 
 

II. Проект од програма Еразмус+, Клучна акција 229 – Стратешки партнерства – 
Училишно образование – Размена помеѓу училишта 
 
Приходно конто: 742115 
Подпрограма: Н1 
 
1. 4202 – патување во странство 
420220 – патување во странство: патни расходи – 19.226 евра или 1.192.012,00 
денари 

 
2. 423 – материјали и ситен инвентар 
423110 – канцелариски материјал – 500 евра или 31.000,00 денари 

 
3. 425 – договорни услуги 
425990 – други договорни услуги – 5.000 евра или 310.000,00 денари 

 
4. 426 – други  оперативни расходи 
426990 – други  оперативни расходи – 500 евра или 31.000,00 денари 
 

                                                            Вкупно: 25.226 евра или 1.564.012,00 денари 
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III. Проект од програма Еразмус+, Клучна акција 229 – Стратешки партнерства – 
Училишно образование – Размена помеѓу училишта 
 
Приходно конто: 742115 
Подпрограма: Н1 
 
1. 4202 – патување во странство 
420220 – патување во странство: патни расходи – 14.250 евра или 883.500,00 денари 

 
2. 423 – материјали и ситен инвентар 
423110 – канцелариски материјал – 500 евра или 31.000,00 денари 

 
3. 425 – договорни услуги 
425990 – други договорни услуги – 5.000 евра или 310.000,00 денари 

 
4. 426 – други  оперативни расходи 
426990 – други  оперативни расходи – 500 евра или 31.000,00 денари 
 

                                                            Вкупно: 20.250 евра или 1.255.500,00 денари 
 

Збирно за сите проекти  
 

1. 4202 – патување во странство 
420220 – патување во странство: патни расходи – 36.461 евра или 2.260.582,00 
денари 
 
2. 423 – материјали и ситен инвентар 
423110 – канцелариски материјал – 1.150 евра или 71.300,00 денари 

 
3. 425 – договорни услуги 
425990 – други договорни услуги – 13.000 евра или 806.000,00 денари 

 
4. 426 – други  оперативни расходи 
426310 – семинари и обуки – 13.020 евра или 807.240,00 денари 
426990 – други  оперативни расходи – 1.000 евра или 62.000,00 денари 
                                                           Вкупно за 426: 14.020 евра или 869.240,00 денари 
 
                                                Вкупно сите конта: 64.631 евро или 4.007.122,00 денари  

          
                      Изготвил                                                                                 Директор 
Координатор на Еразмус+ проекти                                                 Перо Арсеновски    
               Љубица Ружинска  
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